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HARRY’S WORLD
16-20.01.2023

W tym roku Twoje dziecko poczuje się na
półkolonii jak Magik i Czarodziej . Wyjątkowa
przygoda w klimacie uwielbianych przez
dzieci doświadczeń, sztuczek i
eksperymentów

Na dobry początek będziemy badać i
testować różne kuchenne substancje
Obowiązkowo przejdziemy lekcję robotyki z
Lego WeDo 2.0 oraz weźmiemy udział w
turnieju magików i dowiemy się co to
właściwie jest ta fotoluminescencja J

A przede wszystkim zbudujemy modele
tematyczne z klocków LEGO

Całości dopełni bal karnawałowy do którego
przygotujemy własne maski J5-10 lat



MIEJSCY INŻYNIEROWIE
23-27.01.2023

Zbudujmy razem MIASTO! Albo nawet dwa J

Istnieje wiele różnych rodzajów prac
inżynierskich, ale budowanie jest jedną z
najbardziej zabawnych! Jakie byłoby miasto bez
architektów i inżynierów, gdzie jedni tworzą
projekty, a drudzy mając umiejętności
budowania, potrafią je zrealizować?

Uczestnicy wykorzystując umiejętności
inżynierskie i architektoniczne oraz klocki
LEGO® oraz LEGO WEDO 2.0, zbudują
wyjątkowe modele związane tematyczne z
miastem.

Na naszej półkolonii tylko wyobraźnia jest
ograniczeniem! Czy jest możliwe zbudowanie do
wieżowca wyższego niż same dzieciaki?
Sprawdzimy to J

Mamy nadzieję nauczyć dzieci również
planowania przestrzennego, tak aby ich miasto
z klocków było przyjazne dla ‘bricksowych’
mieszkańców.

5-10 lat



Cena:

699 PLN

First minute*
649 PLN

* Cena promocyjna obowiązuje przy 
rezerwacji dokonanej do 10 grudnia
2022/ dla stałych klientów oraz dla 

rodzeństw
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Co zapewniamy w cenie:
• opiekę przeszkolonych animatorów w godzinach 7:30 –

16:30
• wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek, woda 

mineralna, soki, słone i słodkie przekąski, owoce
• codzienne spacery ( jeżeli tylko pogoda będzie sprzyjać)
• materiały dydaktyczne, sprzęt 
• gry i zabawy [planszowe] 
• codzienną fotorelację
• wyjście do kina /teatru
• okolicznościowy t-shirt ‘Bricks4Kidz’ 
• pamiątkowy dyplom
• ubezpieczenie NNW

MIEJSCE: CENTRUM KREAKTYWNOŚCI B4K Gliwice 
Zawiszy Czarnego 22

Nie zwlekaj i zafunduj dziecku KREATYWNĄ półkolonię.

Kontakt: 607-708-026, email: gliwice@bricks4kidz.com
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Zapytaj swojego pracodawcę o 
możliwość dofinansowania 
półkolonii Twojej pociechy…

Jeżeli jest taka możliwość to wiedz, że jednym z wymogów
stawianych przez pracodawców jest zaświadczenie, że
półkolonie są zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

WSZYSTKIE nasze półkolonie zimowe zgłaszamy do:
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KURATORIUM OŚWIATY


